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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ا وإن لم يكن في موضـوااتاا لدـد لـال:  مـت ما يـرل يدـول: هاـا  مـن ي هذا دـول: سؤال مهم جدًّ

دـا  ماذ صغرما ومحن م لدى الاصائح الدياية ُصمل وصل ايان ما تروح للاارل هل تعرف ما ا
 تار  الصالة؟ هل تعرف ادـا  مـن يسـ مل للغاـال؟  لهـا ت ويـبل ف صـصحاا ُمصـلي ومصـو  وا

يـ  محصـتل  ا من هللا ايان ما مروح للاارل تعلماا م ـاف مـن هللال وا تعلماـا مسمل الغاال خوف  
ح ثم يدول: هـل ت ـاف مـن ؟مـل؟ الجـوا  ال لـو للاـا: يـو  الديامـة ؟مـل مـن سـوف ُيحاسـصل را
ةل يضمن تسعة وتسعين بالمائة ؟مت سوف يدخل الجاةل  ذا  ان هللا ااـد  تسـعة وتسـعين ر مـ

ة؛ ألن دخلل ربـل الاـار؟  ذ ا االل اـا مـل هللا انـد ؟ن تنـون اـن محصـو؟مل ر مة وا ـدة هـل سـيُ 
وف الي ص الذي ت اف مات تهر  مات؛ لذلل  ذا فعلت الغلط ؟و تر ت ال ط  لـي  ألن هللا سـ

لوا ل ا ؟ريد ربي يزال ماي؛ لذلل في ؟ش اص -ازَّ وجلَّ –ُيعالصاي ال نل ألمي ؟ريد ربي  اا وصَّ
ين بيكٍل خاطئل و   لذلل ام ير اإللحاد؟الد ِّ

هذذ ا رٌذذرل ٌ لذذ أ وهذذ  رحذذ   لذذ   -جذذ و وعذذال–هذذ ا المذذالم حيذذه حذذبا وحيذذه  اُذذ  ك   ذذا    ذذ  هللا 
–رح   ليه ٌن  فسها حالبد ٌذن العبدذد    -عليه الصالة والسالم–اإل سان ٌن  فسها ب  رس له 

 ث اء العبدد: الم دةا وه اك رٌران البد ٌ هماا والبد ٌن اسع ضارهما ر -ج و وعال
 وه  الخ ف ٌن هللا ج و وعال.

 ورجاء ٌا ع ده.
 الم دذذذة  -جذذذ و وعذذذال–ولذذذ ا جذذذاءو ال صذذذ   ٌع اب ذذذة حذذذ، االبذذذ اأ الدالثذذذةا حالبذذذد رن  عبدذذذد   

وبالخ ف والرجاءا وبه ا جاءو ال ص  ا ك ن  بذ  ال ذاال ال ترتذدال  ال  ذالعخ قط حألذه  ال ذه 
 ألها  أل ل: البد ٌن الجمع بي هما.ٌفر ِّطا رو ال ترتدال  ال  الرجاء ح

ن عدذده  ذالخ ف وحذده حهذ   وسدب كالم شيخ اإلسالم رن ٌن عدد هللا  ال   وحده حه  ب دتبا ٌو
ن عدده  الرجاء وحده حه  ٌن المرجئةا وال  ائف الدالث  ذا ر خ و علذ   حروري ٌن الخ ارجا ٌو

ٌ ملواذذذةا وال تسذذذعأليم حذذذا ل اإل سذذذان المسذذذلم  ال  ذذذالجمع بذذذين ا فرادهذذذا كلهذذذا ُ ائذذذف  ذذذاللا وبذذذدال 
جذ و – االٌ ر الدالثذةا البذد ٌذن ترهيدذه تذارةبا والبذد ٌذن ترهيدذه تذارةبا والبذد ٌذن بيذان سذبة رحمذة هللا

البذذد ٌذذن االٌذذ ر  -جذذ و وعذذال–وعمذذ م حضذذله ول فذذه ٌمذذا ى ألذذرأ  لذذ  بلذذ  المسذذلم حذذ  هللا  -وعذذال
 ٌ ر الدالثة.الدالثة  ول لك تجدون ال ص   ٌشعملة عل  ه ه اال

ذذا   عذذ ا  لذذ  جا ذذ  وهذذ  العرهيذذ  والعخ قذذطا و صذذ   ال عيذذد حصذذ  ٌذذ هم ٌذذا حصذذ   الخذذ ارج لمو
ذا   عذ ا  لذ  ال عذد وتجذاهل ا  ٌن الشدة والملاةا وتمفير ال اال وبع  ال االا بي ما ال رف الدذا ، لمو

ذد ٌذن  ىألذ ل: انذ ع ٌذا ٌا جاء ٌن ال عيد ٌا ال ي حص  ح، ٌجعمبذاتهم حذ، الألذدىم وال ذدتُج و جِّ
ۋ   ۋ   ۅ   ۅ    }شذذئال ال ىضذذر ٌذذع اإلىمذذان ذ ذذ ا و ىمذذان رحسذذب ال ذذاال ٌدذذ   ىمذذان جدرقذذ  
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

لمذاذا ىكذ ن  [6]ال حـريم: {ۉ   ۉ }وقن المرجئة ٌن هذ ا الذ  ج  [6]ال حريم: {ۉ   ۉ
تصذذذ ر  ذذذار ت  بذذذد  ذذذ دٌ،  [6]ال حـــريم: {ې ۉ   ۉ }وب دهذذذا ال ذذذاالج  ال ال هذذذم عصذذذ ا 

–د  ذارا وحجذارة ٌذن ر ذ االص خانذة بابلذة لالشذعبالا ٌضذاعفة ال ذرارةا و عبدوذد   وج ده حجر ت  ج
ذذ وة رشذذياء   -جذذ و وعذذال  ال عذذد حألذذه و عذذرك ال عيذذد و  ذذن  سذذمع ٌدذذ  هذذ ه ال صذذ  ا وجذذاء حذذ، الس 

 تشي  لها ال لدان.
وبالمألابذذذ  ٌذذذن تعبدذذذد  ال عيذذذد حألذذذه رتذذذن هذذذ  ٌذذذن  صذذذ   ال عذذذدج ولذذذ ا لذذذي  ٌذذذن البدذذذُ رو ٌذذذن 

 الع اب  رو ٌن الع ب أ رن تجد    حيه وعيد شدتدا ثم تجد  جا ده    حيه وعد.
اإلشذذكال رن ُ ائذذف الدذذدال ىمخذذ ون ٌذذن ال صذذ   ٌذذا ت احذذب رهذذ ائهما وقعركذذ ن ٌذذا عذذداها  ولذذ لك 

هذا  ل ا. ا ار  ل  المجعمباو اإلسالٌية اآلن وبد  اآلن ح، كديذرص ٌذن الدلذدان تجذدها ال حذر  بي 
: مفرا ىص ب ن ٌا ىشاءون ٌذن الجذرائم والم مذراو ٌذا تجذد حذر ا لمذاذاج ال هذم ىأل لذ ن وبين بالد ال

 .ال ىضر ٌع اإلىمان ذ   ان ع ٌا شئالا حم ال والماحر س اء ٌا ح،  ال رن تأل ل: ال  له  ال هللا
ا و بهذ وبالمألاب  ال  ائف الع، اععمدو حمر الخ ارجا والعمفيرا والعألعي ا والعفجير ه  ىمت، بهذ ا ر

دتذذن  مفذذرده الذذدتن رتذذ،  ذذالجميع والبذذد ٌذذن تذذ ابن ال اذذر حذذ، االٌذذرقن   يذذُ ال ى مذذ  الرجذذاء وال 
 ى م  الخ فا ب  ىك  ا ح، حياة المسلم كما بال ا: كج اح، ال ائر.

 ب  المعص حة بال: ه  ر ر عل  المخل   ٌن الخذالبج كيذف ى  ذ  هللا ٌذن تعصذ ر ٌدذ  هذ ا 
ربذذه الذذ ي خلألذذها الل يذذف الخديذذر هذذ  ر ذذر شذذ،ء عليذذها ٌذذن  المذذالمج ىبذذرف رن ر ذذر شذذ،ء عليذذه

 ال ي بال: ال ر ر عل  المخل   ٌن الخالبج ها.
 طالب:..........

 ش ج
 طالب:..........

ٌ ص وف ٌ هم. ها....ال..ال ه  ح،  ٌ هم لم ه ٌا 
 طالب: من يداي المحصة.

 .ىأل م تدع، ٌ دةا وقأل ل: ال ر ر عل  المخل   ٌن الخالب
ح ِّأل ا اللعذ ام ال رقذب ال سذها والمذ هو ال سذها واالخذ   جميذع ال صذ  ا والع   حيذب بذين ره  الس  وة و 

 ه ه ال ص    ول لك اععدلال رحمارهم ورعمالهم ورب الهما وساروا عل  الصراط المسذعأليما ونذاروا
ذذذذ وة وسذذذذه بذذذين ال  ائذذذذفا بذذذذين الخذذذ ارج والمرجئذذذذةا وبذذذذي ن الذذذذرواح  هذذذم االٌذذذذة ال سذذذذها حمهذذذ  الس 

لذذذة  لذذذ  هيذذذر ذلذذذك ٌمذذذا بذذذرره شذذذيخ اإلسذذذالم  حذذذ،  -رحمذذذه هللا-وال  انذذذ ا وبذذذين الم شذذذد ِّهة والم ب  ِّ
 )ال اس ية(.
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ن بذدب   حال تسعأليم حال اإل سان  ال رن ىمخ   جميع ٌا جاءه عن هللا وعن رسذ لها ورٌذا ٌذن تذٌب
يهذذ د وال صذذارق حذذر  حيذذُ المعذذاأ وقكفذذر بذذدب  حهذذ ا لذذن تسذذعأليم لذذه حذذالا وال ىكذذ ن بي ذذه وبذذين ال

ن ب صذ   ال عذد هذ  جٌذن  مذا جذاءه  ن بدب  المعاأ وقكفذر بذدب ا الخذارج، الذ ي ال تذٌب تٌب
ن ب صذذ   ال عيذذد وال ىبمذذ  بهذذا وال  عذذن هللاا جٌذذن بذذدب  وكفذذر بذذدب ا والمرجذذن الذذ ي ال تذذٌب

ها ك لك.  تلعٌ 
هذم تركذ ون علذ  جا ذ  والسائ   ن كان بصده ا عألاد لعصرفص ٌبين سمبه ٌن  بذ  ال عذا ا ور 

ذذذد حذذذ،  ذذذه العذذذ ابن  ذا و جِّ وقعركذذذ ن جا ذذذ ا حلذذذه حذذذب البذذذد رن تعذذذ ابن الذذذ اع  حذذذ، ٌ عاعذذذها وال تلٌ 
لذذ م ٌجعمذذعص ٌ  ذذاب  لذذ   حذذدق الجهعذذين  لي بذذالو هذذ ا اال  يذذابا  ذا كذذان ٌ  ذذاببا لفمذذر الخذذ ارج ال ت

ذذه رن تذذ كر  صذذ   ال عيذذد  الن المسذذملة عذذالج ٌدذذ  ال  ديذذ   ذا نذذارو ال ذذرارة الذذ اع  والم  ج ِّ
ٌرتفبذذة ىب يذذك ٌذذا ترحذذع ال ذذرارة ٌذذع ٌذذا ىخفضذذهاجن الا و ذا كا ذذال ٌ خفضذذة ى ب يذذك اللذذ، ىخفذذ  
ال رارةا و ذا كان السكر ٌرتفذع رو ٌذ خف  رو الضذمه رو هيذر ذلذك ٌذن االٌذراج ى بذالو الذ أل  

 الل، ع دك.
ذد حذذ، وبذالص ٌذذن االوبذا  ذالل وتهذذاون حيمذا روجذذ  هللاا ا حذ، وبذذال ا صذرافص ٌذذن ال ذاال وا وحذذذا و جِّ

د حذ، ٌجعمذعص حيذه الع ذرف  ذا هر ت قذد وارتماأ لِّما حروم هللا ت  اد ح، جا   ال عيد والبك ا  ذا و جِّ
 ح،  ص   ال عدا وكلها عالجا واالن  الع سه والع ابن.   

 طالب:..........
 ها.

 طالب:..........
ن اللذذ، رٌاٌذذك ٌذذا ىسذذع ع ا حعذذ  االُفذذال هذذ  العرهيذذ  ٌ لذذ أا والعرهيذذ  ٌ لذذ أا لمذذن  ذا كذذا

أ ىسذذع عد ن تذذراهما  ذا رهودعذذه  مسذذل أص ُيذذ  وكذذ ا حبذذ  ٌذذا ت رقذذدا و ذا عجذذ و عذذ هم  بهذذ ا االسذذل  
 تلجم  ل  االسل أ الدا ،ا المرب، ُدي  عل  ك  حالا  بم.

 طالب:..........
  ال ل  ر ك ِّ  عل  جا   ال عيد وترك ال عد وسبة رحمة هللا.

 ..........طالب:
الا بذذد ىألذذ ل بائذذ : ر ذذا ٌذذادام هالذذك هالذذك خلي ذذ، ا دسذذه بهذذ ه الذذد ياا تذذرق هذذ ا تصذذ ر ت  جذذد ع ذذد 

 ال االا ىأل ل: نرو هالك هالكا ىب ، ه ا الشخ  ٌا ت كر ل ا  ال الهالك.
 طالب:..........

 ها.
 طالب:..........
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

ا ذ    يذُ ىصذ   لذ  العيئذي  ح أل ل:  ذا كان سد  المالم ه ا رن  ب  ال عا  تركذ ون علذ  ج
والأل  ط ه ا ال شك ر ه حبا ور ا رشك ح، ك  ه ٌ ج د ىب ، وج د  اهرا بد ت جذد ٌذن شذخ ا 
بذذد ت جذذد حذذ، وبذذالا بذذد ت جذذد حذذ، بلذذدا ورحيا بذذا  بذذ  االوبذذاو ت عمذذ  ٌدذذ  هذذ ه االٌذذ ر وت فيذذد حذذ، 

ا وق خشذذذ  ٌذذذن ع ابد هذذذاا حالمسذذذملة ٌسذذذملة ال ذذذاالا وببذذذ  االوبذذذاو ت فذذذر ٌ هذذذا ال فذذذ ال  فذذذ ربا شذذذدتدب
ا ت لأل  بد  ثالثين رو ررببين س ة بد ى ألال: ى بدول شيئبا ٌا ح، وبع ا ه ا والب د بذك   ال ه ت ابنا ٌو

ديذرص ى ألال ش،ء ح، ٌب  ا ه ا ٌا كان ى ألال ح، الساببا ال  ا   عاج  ل  ش،ءص ٌن ال  م ال فذالو ك
وقذةا والذ اع  والبذالم ُديذ  ىضذع هذ ه : ال صذ   رد-ٌدذ  ٌذا بلذال -ٌن ال االا والمسملة ٌسذملة

 االدوقة ح، المكان الم اس .
 طالب:..........

 ح، المأل ع.
 طالب:..........

 ُي .
 طالب:..........

هذذ  االنذذ  العخذذ ل  الم عاذذةا لمذذن اآلن ٌعذذ  تعخ لذذ نج حذذ، تذذ م  االسذذد الا وبأليذذة االسذذد ال كلذذه 
شذم لين  ذمٌ رهما اآلن تفذرول ال ذ ياالا ال اال عل  ح رة كا  اا وكا  ا ٌشم لين  مباى اال شهما ٌو

ا ال ىخف  عليك وال هيركا وهللا المسعبان.  للألي  والألالا ٌو
 سم .

 طالب: طلص م الدرالة في لوااد انن رجب  ول مس ل ين مرتا في درس األسصوع الماضي.
 اع  ،  ىاها.

ــ : "ولــو  ــان الحامــ -ر مــت هللا–طالــب: المســ لة األولــى: لــول المصــا ِّ   ا لــم ُينف ِّ ر بغيــر اصــد 
ــر   ــى ا ــم اليــتل فعليــت الصــو  وا ُيجزيــت  يــر " هــذ   الصــو ل ولــو  اــ  وهــو اصــد  فلــم ُينف ِّ

 المس لة األولى.
        . ه ا ح، وبال الل وم وبال ال ج أا  بم

لـى  طالب: والمس لة الثامية: "ومن دخل في الصو  ثم ؟يسر لم يكـن اليـت ال ـرون مـن الصـو  
 اإلطعا   ا ؟ن ييال".الع م ؟و 

  بما ش  الفر  بي همج  
 طالب: ؟ياعمل تحب مدر؟؟

  ىه تفض .
 الحمد هلل ر  العالمينل وصلى هللا وسلم الى مصياا محمٍد والى آلت وصحصت.
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ا ل فرا هـا مـ: "الداادة السابعة: من تلصَّ  بعصادٍةل ثم وجـد لصـ-ر مت هللا تعالى–لال انن رجٍب 
ا لت   ؟  ليـت  اام دـال يلزمـت هـل بـتل  تلـصَّ  مـا دون  الواجـب هـو لنـان اليـروع صلللو  ان واجد 

 رة فـا صـيا  فـي شـرع مـن :ماهـا: الضـربين نـين م ـرددة    ثيـرة   مسـائل هاا وها؟ ويجزئت يمضي
 فهـو ةلرخصـ ذلـل ألن ؛اام دـال يلزمـت ا فالمـذهب الرلصـةل وجـد ثم ل يرهما ؟و يمينٍ  ؟و ظهارٍ 
 .الم م ل كصيا 
 ياــافي مـا ال غلـي  مـن وفيهـا لوالزجـر للــردع ميـرواة النفـارا  ألن ؛اام دـال يلزمـت وجـت   وفيـت

 مـن يجـد ملـ ولـو لا ائص ـ مالت  ان  ذا الذمة في نثمنٍ  الرلصة شرال يلز  ولهذا لالمطلدة الرخصة
 ؟و للميـدةل الصـيا   لـى العـدول لت يجوز ؟و ام ظار  يلزمت فهل  ائب   ومالت بالدين رلصة   يصيعت

 ".؟معروفة ؟وجتٍ  الى و ير  الظهار نين ق فرَّ يُ 
 طالب:..........

 ها.
 طالب:..........

 فهـل الوجـو ل  الـة األصـل  لى الوصول ف عذر لندل   لواجبل  ان  ذا: ةاير  السادسة الداادة"
 ؟".وجود  ااد األصل  لى يعود ا بحي  امس در   اتعلد   بالصدل الوجو  ي علم

عذذه المفذذارة لذذي  لذذه رن ى مف ِّذذر  ال  الصذذياما حذذذذا ععذذب بدذذ  رن ىصذذ م هذذ ه ٌسذذملة البدذذد    هذذ ذا لٌ 
 ت عأل  رو الج 

  : "للمســ لة صــور  اديــدة ماهــا هــدي الم عــة  ذا ادمــت ووجــب الصــيا-ر مــت هللا تعــالى–لــال 
 ا صـاراا؟ن  الـى ياصاـي ا ؟  اام دـال اليـت يجـب فهـل فيتل اليروع لصل الهدي وجد ثم لاليت
 :رواي ان فيتو  ؟الفعل بحال ؟و الوجو  بحال لنفارا ا في
 الهـدي وهـو األصـل فعـل جزئـتيُ لف هذا والى لندا   ا ؟صال   الصو  صار الوجو  بحال :للاا فإن

 شــرح فــي الداضــي و كــى رخصــةل ســدط وإممــا لالجملــة فــي األصــل ألمــت ؛يجزئــت ؟مــت الميــهور
 .يجزئت ا ؟مت  امدٍ  انن ان المذهب
 ".الم عة  هدي فيهما والحكم لومحوهما واليمين الظهار ة فار  :وماها

 طالب:..........
 ها.

 طالب:..........
 ح، ك  ص ٌن الص رتين  ىه.

 طالب:..........
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ه الن االكم ا واالكم  ح، حال العرتي  االولا حذذا سأله االكمذ  لبذ را حذ ال البذ ر هذ  ىبذ د  ليذ
 ذذه ٌذذن  ذذاأ االخعيذذار رو ىبذذ د  ليذذه ٌذذن  ذذاأ اإللذذ ام  ال رو ال ىبذذ دج وهذذ  ت لذذ م  ذذهج هذذ  ىبذذ د  ليذذه

ا ح ال الب رج  عدل ع ه لب رص
 طالب:..........

 ها.
 طالب:..........

ا ٌذن ال..الا عل  البدد ىأل ل: ٌا ى ج ي ه  ح، المسملة البدد ال ى ج ي رن ى بعب  ميذر الصذياما رٌذ
 ٌذذا لذذه وجذذها لمذذن  ن ا عألذذ ا حذذاالٌر ال شذذرال حذذ، الصذذياما شذذرال حذذ، المفذذارة حذل اٌذذه  اال عألذذال هذذ ا

ذذرعال لل جذذر تبذذ ر  ىبذذدوها و ذا ا عألذذ  وهذذ  ىشذذبر  لذذ  رن الذذ ي ا عألذذ   ليذذه رسذذه  عليذذها المفذذاراو ش 
الفدىذذة ٌذذدالب هذذدي العمعذذع تبذذ ر عليذذها شذذرال حذذ، الصذذيام ونذذام تذذ م رو  -خل  ذذا ٌذذن البعذذب–عليذذه 

ينا رراد رن ترجع ال الن الهدي ه  االن  والصذيام  بذدل  بذ  الن الهذدي رىسذر عليذه ورخذفا تٌ 
رِّعال لل جر.  والمسملة ٌفعر ة ح، المفارة الع، ش 

 طالب:..........
ليدألذذ  رن الهذذدي ركدذذر رو رعاذذم حذذ، ال جذذر ٌذذن الصذذيام وهذذ ا االنذذ  حيذذهج ولذذ لك لذذ  كذذان الدذذدت  

مذن ل ذاال رىسذرا ثالثة رىام حأله ٌد  كفارة اليمين كا ال ثالثة رىذام  ال سذدة للهذدي ع ذد كديذرص ٌذن ال
لما نارو عشرة رىام وح،  ب  المفذاراو سذعين تذ م ٌععا بذة شذهرقن ٌععذا بينا حذ، ٌألابذ  نذيام 

يا بذا ثالثة رىام ح، كفارة اليمينا ٌألاب  ععب ربدة ح، الجميعا حمحيا با ىك ن االنذ  هذ  االشذب ورح
 بن سبيد. ٌ  ر -ر  ه–ىك ن الددل ه  االشب حال ت  ار  ل  ه ا  ول لك لموا رحع  

 طالب: ؟و يحيى نن يحيى ؟ سن هللا  ليل.
رو ى يذذ  بذذن ى يذذ  رحعذذ  الخليفذذة رن ىصذذ م شذذهرقن ٌععذذا بين بذذدالب ٌذذن ععذذب ربدذذة. اآلن العرتيذذ  

: ىألعضذذ، اإلجذذ اء رو عذذدم اإلجذذ اءج عذذدم اإلجذذ اءا حميذذف ت فعيذذه  شذذ،ءص ال ى ج قذذهجن حألذذال: لذذ  بل ذذا
ا ٌذرٌ الذه ُائلذة وال ىشذب عليذها و ذا رععذب ثالثذين ربدذة  ى بعب رح ر ك  ت ما جذاٌع كذ  تذ م  ال ذه

ت بادل ن م ت م واحد ع ده  ول لك رجمب ا علذ  تخ ئعذها حلذي  المالحذ  االشذب واالسذه   بذ  
ال اال دحع المال رشذب علذيهما دحذع ٌائذة رشذب ٌذن جلذد ٌائذة  بذ  ال ذاالا ودحذع ٌائذة رشذب عليذه 

ع االٌذذ ال ال ائلذذة حذذ، ٌألابذذ  نذذ م تذذ مص واحذذد رو ٌذذن نذذيام ٌائذذةا وببضذذهم البكذذ  ٌسذذعبد رن تذذدح
 س طص واحد.

ك  ذا حه ه رٌ ر ال ت  ار  ليها والف ار  بين ال اال ح، ه ا هير ٌلعفالص  ليهاا ولب  ال كمذة حذ، ذلذ
ذذرِّعال لل جذذر ر هذذا ال ى مكذذن  ذذد هاا ٌذذا ى مكذذن  ذذد ها البذذد رن تخعدذذر هذذ ا الشذذخ   بل ذذا: ر هذذا ش 

 ى   المال وال ى   الراحة.
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 وقدألذ  رن االنذ  هذ  االنذ  -جذ و وعذال–المألص د رن ٌد  ه ه االٌ ر ت عأليد حيهذا  مذا شذرال هللا 
 .ٌادام اإلٌكانا ٌادام ح، حال اإلٌكان حاالن  الخصلة االول ا ثم الدا يةا ثم الدالدة وهك ا

 طالب:..........
 وقن.

 طالب:..........
  ٌادام ٌا شرال.رنالب ...بد  رن ىشرال ح، الددلا كم ه لم

 طالب:..........
 عل  الخالف بي هما اإلبراء  ال ال رو  الم ل.

 طالب:..........
 لماذا ت عأل ج

 طالب:..........
 ال ه ال ىملك.

 طالب:..........
ٌذا رال ىملك ٌا ىملك رنذالب لذ  رذن لذه ٌذا ٌلذك ع ذد الجمهذ را خالحبذا للمالميذة لذ  ىملذك  العمليذكا 

 : ٌا ىملك.الجمه ر ىأل ل ن 
 طالب:..........

  ىش بالج
 طالب:..........

  ىه لمن ل  ح، وبال....
 طالب:..........

 ُي ا لمن ح، وبال الفب  وبال االداء.
 طالب:..........

 ا ار الألاعدة  ذا كان للبدادة سد  وج أا ووبال وج أا ع دكم الأل اعد ح، االوئ .
 طالب: مدر؟ها يا شيخ؟

  ىه ابرر.
 .....طالب:.....

 ش ج
 طالب: ا يجوز تدديمت الى سصب الوجو .

 طالب:..........
ه  االتفا .  تلٌ 
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 طالب:..........
 الل، ه  ٌن حروال الألاعدةا ه، ٌن حروال الألاعدة.

 الرا بة.
 طالب: ؟ياعم؟

 يجـوز ا مـاماه مر صـة   ؟و ماليـة   : "العصـادا   لهـا سـوال   امـت ندميـة  ؟و-هللا تعالى–لال ر مت 
 شــر  لصــل ؟و الوجــو  ولصــل الوجــو  ســصب بعــد تدــديمها ويجــوز لوجوبهــا ســصب الــى تدــديمها
 ".الوجو 

  هذٌن ر هر االٌدلة المفارة ال ىجذ ب  خراجهذا بدذ  اليمذينا وقجذ ب  بذد ال  ذُ  االتفذا ا وبي همذا 
 ٌ   ت ديب الألاعدة.

 طالب:.........
 ل ج أ وذكرها  بم.  لمن الألاعدة تشم  سد  ال ج أا ووبال ال ج أا وشرط ا

 طالب: مدر؟ الداادة هذ  وا مدر؟ في الن ا ؟
 الا ابرر ابرر ح، المعاأ.

 ياـوِّ  لـم إنفـ"با  جامل األيمان: وُيرجل في األيمان  لى الايةل  :-ر مت هللا تعالى–لال ال رلي 
 لل ـتو  من خرن ساكاها هو ادار   يسكن ا ؟ن  ل  ولو لهيجها وما اليمين سصب  لى جلرُ  اشيئ  
 مكاـتي ولـم ف دخلهـا مـلفحُ  الدار   يـدخل ا ؟ن  لـ  ولـو ل ا  ول ت من ال رون ان  ت لَّ  فإن

 ل اـ  اـتم اشـيئ   ؟و ر؟سـت ؟و رجلت ؟و يد  ف دخل ادار   يدخل ا ؟ن  ل  ولو ليحا  لم اام ااع
 لـم ائ  شي يفعل ليفعلن ؟و ؟و ليدخلن  ل   ذا ؟ما لجميعت يدخل   ى يصر لم يدخل ؟ن  ل  ولو
 مزاـت تابسـ هـوو  اثوب ـ يلـص  ا ؟ن  لـ  ولـو لبجمل ـت  ليهـا والدخول لجميعت فعل؟ن ي  ا يصر؟
 ".ول ت في

 " ا  مات اشيئ   ؟و ر؟ست ؟و رجلت ؟و يد  ف دخلالل، بررته "
 لم ائ  شي يفعل ليفعلن ؟و ؟و ليدخلن  ل   ذا ؟ما لجميعت يدخل   ى يصر لم يدخل ؟ن  ل  لو "

 "بجمل ت  ليها والدخول لجميعت فعلي ؟ن  ا يصر؟
 ٌ ج د ع دكمج

 طالب:.........
 ال سخة واحدة ع ده.

 طالب: ؟ياعم.
 الا ه ا ٌا ه  ٌ ج د.

 طالب من وين يا شيخ؟
 " ابست وهو اثوب   يلص  ا ؟ن  ل  ولول جميعت يدخل   ى"
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 طالب: اجيب.
 ه ا ٌن المعن وال ٌن الشرحج

 طالب:..........
 ح وال ٌن المعنجه ا ٌن الشر 

 طالب: من الم ن.
 ه ا ٌا ه   ب د اا س ر وال ركدرج

 طالب: سطر و؟لل من الاص  شوي.
  بم.

 ا ؟ن  لـ  ولـو ل اـ  يفعـل لـم فـإن لول ـت فـي مزاـت ابسـت وهـو اثوب ـ يلص  ا ؟ن  ل  ولو"
 ؟ ـدهما يافـرد ؟ن ؟راد يكـون  ؟ن  ا ل اـ  وبكـر   زيـد   اش را  اطعام   ف كل لزيد   اش را  اطعام   ي كل

 ".باليرال
 رن ال ت فرد.

 طالب: ؟ سات.
 ع د ا رال ت فرد رحدهما  الشراء.

 ".يافرد ؟ن ؟راد يكون  ؟ن  ا" طالب: اادما
 ."؟ن ا يافرد"ال 
 ؟و فنلـم مـايزوره ا ؟و يكلمهمـا ا ؟ن  ل  ولو ؟ دهما باليرالل يافردا  ؟ن ؟راد يكون  ؟ن  ا"

 ".نهما فعلت يج مل ا ؟ن ؟راد يكون  ؟ن  ا ل ا  ؟ دهما زار
 ٌدلها وال الج

 نـذلل تاليـ نامـ ُ   ـان  ذا  اـ  فلصسـت اثوب ـ نثماـت ؟و بـت فاشـ ر   الثوب   يلص  ا ؟ن  ل  ولو"
 ".نثمات ام فل  ن و ذلل لالثو 

  ذا كان ٌمنا  ىش ع دكج 
 ".نام ُ   ان  ذا" طالب: اادما ندون ممن

 طالب:..........
 بدون.

 .......طالب:...
رو  ال ه  ذا وجدو الم ةا حه، حانذلة سذ اءب كذان  ذالد أ رو بدم ذه"ممن ام ن اليت نذلل الثو " 

  ما اشع ري  ها  بم. 
 زوج ـت مل ي وي  ا ؟ن  ل  وإذال نثمات ام فل  ن و ذللا " ذا  ان ممن ام ن اليت نذلل الثو 

 ســصب   للــدار يكــن ولــم لزوج ــت الجفــ نيمياــت ؟راد  ــان  ذا  اــ   يرهــا فــي معهــا فــ و   لدارٍ  فــي
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 فـإن لاليـت  اـ  فال يومت من الحال  فما  ل دٍ  في  المت يضر  ؟ن  ل  ولو ليميات هيجيُ 
ــ لمــتكي ا ؟ن  لــ  ومــن ل اــ  العصــد مــا   ؟ن  لــ  وإذا ل اــ  ؟شــهرٍ  ســ ة لصــل فنلمــت ا يا 

 ولـو لالولـت ذلـل يجـاوز ا ؟ن نيمياـت ؟راد  ـان  ذا ليحاـ  لـم لصلت لضا  تول  في  دت يدضيت
 . لت ييربت ا ؟ن ؟راد يكون  ؟ن  ا ل ا  بعضت فير  اإلمال هذا مال يير  ا ؟ن  ل 
ــم ماــت فهــر  لماــل  دــي ؟ســ وفي   ــى فارل ــل ا وهللا :لــال ولــو  ا وهللا :لــال ولــو ليحاــ  ل

  ا لمـرة  ـل الـى فـذلل لبإذمـت  ا ت ـرن ا ؟ن زوج ت الى  ل  ولو ل ا  مات فهر  لاف رلاا
 لـلذ مـن تولـد مـا و ـذلل ل اـ  اتمـر   ف كـل الرطب هذا ي كل ا ؟ن  ل  ولو لمرة مو   يكون  ؟ن

 ا".تمر   ي كل ؟ن  ل  وإذا لالرطب
 رن ال ىمك .

ـ ديـر  ولم الحم   ي كل ا ؟ن  ل  وإذا ليحا  لم ارطص   ف كل اتمر   ي كلا  ؟ن  ل  وإذا"  بعياـت الحم 
 ". ا  السمل ؟و الطير ؟و األمعا  لحم من ف كل

ـــ ي كـــل ا ؟ن  لـــ  وإذا"  راد؟ يكـــون  ؟ن  ا ليحاـــ  لـــم الـــدما  ؟و المـــخ ؟و اليـــحم ف كـــل اللحم 
 ع دكج "الدسم اج اا 

 طالب: لي  اادما.
 ؟و ألمعـا ا لحـم من ف كل لبعيات الحم   يرد ولم اللحم   ي كل ا ؟ن  ل  وإذا" بد س رقن رو ثالثة 

  ل  جخره.  "  ا  السمل ؟و الطير
 الب: السالط محو ثالثة ؟سطر يا شيخ؟ط

  ىه.
 ٌ ج د ح، المم ،  المعن وال الشرحج

 طالب:.........
ن.  رذ ِّ

كلذه لذي   الن هذ ا" يحا  لم الدما  ؟و المخ ؟و اليحم ف كل اللحم   ي كل ا ؟ن  ل  وإذاىأل ل: "
 الن الش م دسم." اليحم ب كل فيحا  الدسم اج اا  ؟راد يكون  ؟ن  ا" بل م

خلذ  والشذ م ى" اليـحم مـن ي لـو ا اللحـم ألن ؛ اـ  اللحـم ف كـل لاليـحم ي كل ا؟ن   ل  نفإ"
 ٌن الل م  اهر ه ا.

 طالب:..........
 الا ه ه ٌن ع ديا الش م حيه ل مج والل م حيه ش م.

 طالب: مدر؟ يا شيخ؟
  بم.
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 ؟و األمعـا  حمل من ف كل لبعيات الحم   يرد ولم اللحم   ي كل ا ؟ن  ل  وإذالال ر مت هللا تعالى: "
 ؟ن  ا  اـ  ف كلـت لييـربت ا ؟و فيـربت تلسـويد ي كـل ا ؟ن  لـ  ذاوإ ل اـ  السـمل ؟و الطير
 ".مية لت يكون 

ذذرف ع ذذد كديذذرص ٌذذن ال ذذاال ر ذذه  ذا بذذال: ل ذذما ال تع ذذاول الذذدجاجا وال تع ذذاول السذذمك حذذ، ع ذذرف  الب 
   دجاج وال سمك.كدير ٌن ال االا وحي ئ ص  ذا حلف ال ىمك  الل م حمك

 طالب:..........
ال حذذ بذذم ال تذذدخ ا السذذيما  ذا بل ذذا: االىمذذان ٌد اهذذا علذذ  االعذذراف  ال  ذا  ذذ ق ذلذذكا  ال  ذا  ذذ ق 

  شكالا  بم.
 وج ـتز  وطـئ مـن اـلمُ  لوا ـدة   ماـت ف كـل تمـرٍ  فـي فولعـت لتمرة   ي كل ا ؟ن بالطالق  ل  وإذا"

 لـوو  ل لـت ال مـر ي كـل   ـى ل اثـت ي حدـم وا لليهـاا اليمـين ولعـت ال ي ليست ؟مها يعلم   ى
 ؟ن  لـ  ولو ليميات في يصر لم وا دة   ضربة   نها ضربتو  فجمعها ؟سوا ٍ  ايرة يضربت ؟ن  ل 

  ؟الم".ل وهللاييافهت ا ؟ن ؟راد يكون  ؟ن  ا ل ا  وا  سر   ليت ؟رسل ؟و  ليت فن ب يكلمت ا
بارك عل  عدده ورس له  دي ذا ٌ مذد وعلذ  جلذه ونذ ده ال مد   رأ البالمينا ونل  هللا وسلم و 

 رجمبينا رٌا  بد:
 ري:  األ جاٌع لمسائ  االىمان."با  جامل األيمان" حيأل ل المبلف: 

ذاا وحي ئذ ص ال ت فبذه  وُيرجل في األيمان  لى الايـة" بال: "  يعذه  ذا كذان يذة ال ذالف ٌذا لذم ىكذن  المب
  المباا وه ه ٌرو ب ا سا ألبا.

ال حيذه ىب ذ،: ت  اذر  لذ  الاذرف الذ ي بيلذ" هيجهـا ومـا اليمـين سـصب  لـى جـلرُ  اشيئ   ياوِّ  مل فإن"
ذذا كذذان سذذددبا لأل لهذذاا وال شذذك رن السذذد  والم هذذيو للشذذ،ء المديذذر لذذه لذذه ٌذذدخ  حذذ،  هذذ ه اليمذذينا ٌو

 كشفه وبيا ه.
ع ذد  لمبروحذةُي  الب رف واللمة  الن ه  ت رجع ح، ذلك  ل  ال ألائب ا "ولو  ل  ؟ا يسكن دار ا"

اء ره  البلذما حذذذا حلذف لمذ ي ٌشذه رل بلمعذه واهعماٌذه  اللمذة علذ  شذ،ءص تعداولذه هذ  وربرا ذه وعلمذ
ذذرف البذذاما  ذذه وعشذذيرتهج ىب ذذ، الب  اللمذذة ى  مذذ  عليذذه ركدذذر ٌمذذا ى  مذذ  علذذ  ٌذذا تعداولذذه رهلذذه وبٌ 

ذذرف الخذذا : ع ذذرف رهذذ  االنذذ الحا لذذ  حلذذف رال ذذرف الخذذا ا ىب ذذ، الب  ىألذذرر السذذعة  وع ذذد ا الب 
وهذذ  ٌذذن الفألهذذاء رو ٌذذن ال   ذذاة ىب ذذ، ٌذذن هيذذر ٌ ذذدثينا وع ذذدهم ٌصذذ ل  للسذذعة ىجمذذع كعدبذذا حذذ، 

سلم رو سععهم همج   ح هما ه   أل ل: المراد السعة الدخاري ٌو
 طالب: األصل ُيحمل الى ُارفهم.

 عل  ع رحهم الخا ا ع رحهم الخا   ذا كان ٌشه ر ٌو عشر بي هم.
الص ي  ع رف ره  البلم ٌن ره  ال دتُ ى  م  عل  الدخاري رو الجذ   جذ     ذا حلف رال ىألرر

ك ع  الص ي ا وع د حئذاو ع ذدهم ٌذن الصذ اح ٌذا لذي  ع ذد اا ع ذد الذرواح  الصذ ي  نذ ي  
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المذذاح،ا وع ذذد اإل ا ذذية ٌسذذ د الربيذذع بذذين حديذذ  هذذ  المسذذ د الصذذ ي  ع ذذدهما حهذذ    ملهذذم علذذ  
 ن ي  ا رو عل  ن ي همج 

 الى صحيحهم.طالب: 
 المسملة ٌسملة عرحيةا لمن  ذا حلف ٌا ىألرر الص ي  وه  ال ىسعم ، عن ٌس د الربيذعا وبذال: رن

ن وهللا ر ا حالف   ، ٌا ربرر الص ي  ن ي  الدخاريا وه اك ع رحهما حعبذارف الب ذرف ٌذع ال يذة  
م ه ا.  ند  حيهاا حالم ألدو

 طالب: الاية.
 ن تعهرأ ت رجع  ل  الألرائن.ال ية ه، االن ا لمن  ذا رراد ر

ذ م الب  اا ح  ع تده ح   شبر ررسها اليمين ٌد ذ، علذ  الب ذرفا حهذ  ى ألذدو رف  ذا حلف رال ىم  بقدب
م ٌا ترجو  ع د جمعص ٌذن رهذ  البلذم رن الشذبر حذ، حكذم الم فصذ  وقكذ ن ٌذا لمذ  بقذدا و  ال رو ى ألدو

 لم  الشاةا وال لم  الدبير  ذا و ع تده ح بهاج 
 ..........طالب:

 ها.
 طالب:..........

 ٌد .
 طالب:..........

اآلن الذذ ي و ذذع تذذده علذذ  ررال اليعذذيما هذذ  ى ألذذال: و ذذع تذذده علذذ  اليعذذيم رو علذذ  ررال اليعذذيم رو 
 عل  شبر اليعيمج 
 طالب:..........

 ها.
 ل  بل ا:  ن الشبر ح، حكم الم فص .

 طالب:..........
 ها.

 طالب:..........
 ن و ر ه و ع تده عل  اليعيمج -ها-ح   ررسه ٌا ٌسه  ىش ىصير ل  و بها   لة

 طالب: ا.
 طالب:..........

ر ال و ذذبعه علذذ  ال اولذذة رو البذذد رن .ة..ىب ذذ، ر ذذال  ذا بلذذال: و ذذبال المصذذ ف علذذ  ال اولذذ
 تضبه هك اج 

 طالب:..........
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اا والمذ اه  ٌخعلفذة حذ، هذترق الم   ال االجعهاد حيذه كديذر والمسذائ  المعفرعذة عليذه كديذرة   اا جذدا
 .وسد  االخعالفا الن البلماء ليس ا ٌن بيئةص واحدةا ورحهاٌهم ٌعألاربةا ورعراحهم ٌعساوقة ال

ن "خـر الن االسذعمرار حذ، حكذم االبعذداء " ول ـت مـن خـرن سـاكاها هـو ادار   يسكن ا ؟ن  ل  ولو"
 ول  حلف رال ت م  حال ة وه، بوجعه.من ول ت" 

ل ُيدـال هللا  ليل  ذا  ان فـي ؟سـفل الـدار فاسـ طرالت لصـالي الـدار  لـى ال ـرونل هـ طالب: ؟ سن
 هذا من ااس مرار في الدار؟

الا هذذ ا للذذعخل  ٌدذذ  ٌذذا بذذال ا حذذ، الذذدار الممصذذ بة شذذ  بيصذذير ى يذذرج البذذد رن ىسذذع ربهاا وهذذ  
ذه اسذعئ ان نذاحدها هذ ا ٌذا لذ - ذا تاأ ٌن هصدها-تل م ٌن خروجه ٌ ها  م تذعم ال اجذ  ه  تلٌ 

  ال  ه. 
 " ول ت من خرن ساكاها هو ادار   يسكن ا ؟ن  ل  ولو"

 طالب:..........
 ها.

 طالب:..........
رال تذذ م  حال ذذة ٌذذدالب وهذذ، بوجعذذها هذذ  ى  لذذب هذذ ا علذذ  البألذذد وال علذذ  االسذذعمرارج علذذ  الذذ طء  

 ال ها بوجعه عل  ال طءا وه  ح، ٌب   االسعمرار. 
 ذذها ٌحذ ذذه حي ئذذ ص ى  ذذُ  ال ذذه سذذك ها  بذذد ىمي ذذه  ال ٌذذا البذذد " ول ــت مــن ل ــرونا اــن  ت لَّــ فــإن"

 ىب ، جل  وجد المفعاح  ائع ٌدالب وه  بي لعا  أل ل: ى  ُ..ى  ُج
 طالب: ا.

دور علذذ  المفعذذاح ٌذذع  خ اتذذه ٌذذا لألذذاها والدذذاأ ٌألفذذ لا البذذد رن ىخذذرج ٌذذن وبعذذها لمذذن هذذ ا لذذي  
  اخعيارها حال ى  ُ  ه.

 ن حبلذهٌذىب ، ر كره عل  دخ لها ور لجن  ل  دخ لها ه ا لي  " ملفحُ  الدار   يدخل ا ؟ن  ل  ولو"
 ال ه لي  ٌن حبلها  بم." يحا  لم اام ااع يمكات ولم"

 طالب:..........
 ٌن ر دخ  رال ى مكن رن ى ألال: دخ ا ٌا ه    أليألعه ر ه ولو ٌع الداأج

 طالب:..........
 ىب ،  اخعياره.

 ......طالب:....
 ال..الا ه  ح، حأليألعه دخ . 

والبكذ  "  اـ  ماـت اشـيئ   ؟و ر؟سـت ؟و رجلت ؟و يد  ف دخل ادار   يدخل ا ؟ن  ل  ولو ليحا  لم"
ل  حلف رن ىخرج ٌن الدارا حمخرج تده رو رجله رو ررسه ىكفذ،ج ٌذا ىكفذ،  الن خذروج الجذ ء كمذا 
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جسمه حذ ه ال تبثر ح، اععماحها لمن لذ  ه  ح، شمن المبعمف  ذا رخرج تده رو ررسه رو شيئبا ٌن 
 حلف رن ىبعمف حمدخ  ررسه ٌا ىكف،ا ٌا ى ألال: دخ .

 طالب:..........
 وقن.

 طالب:..........
 لمن ىصد  عليه ر ه اععمفج

 طالب:..........
  ىه.

 طالب:..........
 ش ج

 طالب:..........
 ع د ا هاه ا.

 ا ن؟  لــ  ولــول يحاــ  لــم اام اــاع يمكاــت ولــمهــال فُ دخل مــلفحُ  الدار   يــدخل ا ؟ن  لــ  ولــو"
جملعذه هذ ا   ذا كذان  ذاوي رال تذدخلها "  اـ  مات اشيئ   ؟و ر؟ست ؟و رجلت ؟و يد  ف دخل ادار   يدخل

ب ش،ءا و ذا حلف ورُلب رال تدخ ا حمدخ  شيئبا ٌن بد ه ال ي ال ى مكن ا فصاله ٌ ه كما لذ  ُلوذ
 ذ ه...تدها رو رجلها رو ٌا رشده ذلكا ح

 طالب: يحا .
 ال ه ال ى مكن ا فصاله ى  ُ.

ــو" ــم يــدخل ؟ن  لــ  ول ــر ل كذذ  هذذ ا ٌذذن  ذذاأ االحعيذذاطا ىب ذذ، هذذ ا ٌذذن " جميعــت يــدخل   ــى يص
 االحعياطا اإلل ام به ا ٌن  اأ االحعياط رال ىألع ح، ش،ءص ٌما حلف عليها  بم.

 طالب:..........
   ق حالمبعمد عل  ال ية  ال  ذا كان  المبا.ال المسملة حيما  ذا لم ت  ِّ شيئباا رٌا  ذا 

 طالب:..........
 ".ر؟ست ؟و رجلت ؟و يد  ف دخلع ده "

 ىسذكن " كمذا لذ  حلذف رال تذدخ  داربا رو التول  من مزات ابست هوو  اثوب   يلص  ا ؟ن  ل  ولو"
 داربا ه  ساك هاا ح لف رال تلد  ث ببا ه  ال سه.

 طالب:..........
 ها.

 ......طالب:....
 كما ت ل م  الخروج ٌن الدار الع، حلف رال ىسك ها وه  ساك ها. "مزات من ول ت"
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ـ ي كـل ا ؟ن  لـ  ولـو ل اـ  يفعـل لم فإن" ذا اشذ" زيـد   اشـ را  اطعام  ٌب عراه بقذد حلذف رال ىمكذ  ُبا
كلذه الن  بذ  ال بذام ى ألذال لذه: ُبذاما  بذ  ال بذام الذ ي ر"  ا  وبكر زيد اش را  اطعام   ف كل"
يذر ما اشعراه بقد ىصد  عليه ر ه ُبامل اشعراه بقدا لمذن هذ  تذبثر حذ، هذ ا رن ىكذ ن ٌعميذ با رو هٌ

ٌعمي ج رٌا  ذا تمي  اشعرق بقدل وبكر ُبام ٌعمي   صذفه ل قذد و صذفه لدكذرا حمكذ  ٌذن ُبذام بقذد 
لذذه حصذذ و ر ذذه اشذذعراه حذذالن وحذذالنا ولذذم ىسذذعأل   شذذرائه حذذالنا  لم ذذه هذذ ا ٌذذا حيذذه  شذذكالا لمذذن  ذا خ 

 كر ال   الفب  ىصد  عليه ر ه ٌما اشعراه بقدا والدا ، ر ك  ٌما اشعراه  كرا لمن االك  ٌما اشعراه 
 ؟راد كـون ي ؟ن  ا  اـ  وبكـر   زيد   اش را  اطعام   ف كلىم ع ٌن االك  ٌما اشعراه بقد  ول لك بال: "

 حذذذذذا ركذذ  ٌذذذن ُباٌهمذذذا هذذذ  حلذذذف  لذذئال تمذذذ ن الم ذذذة ل قذذدص عليذذذها" باليـــرال ؟ ـــدهما يافــردا  ؟ن
حصلال الم ة له عليه وال الج حصلالا ل  بال: ر ا ٌا ركلال ٌن ُباٌك ر ا ركلال ٌن ُبام  كذرا 

 ىصل  هير ٌعمي ج ٌا ى صدو .
، ال لذف ىب ذ"  ا  ؟ دهما زار ؟و فنلم يزورهما ا ؟وىكلم بقد وبكر "" يكلمهما ا ؟ن  ل  ولو"

ا ٌ همذاا هذ  حذ،  يعذذه رال ىكلمهمذا ٌجعمبذين رو ال حلذف علذ  رال ى ملذم بقذذد وبكذرا حملوذم  كلذذم ىواحذذدب
 بقد وبكر عل  ري ن رةص كا ال اجعماعبا واحعرابباج

 جطالب: لد ُيريد هذا ولد ُيريد هذا
 ش ج

 طالب:  ن ؟راد مج معين فال يحا  ن نليم ؟ دهما.
ذاا والذ  «داهما فإمي ؟دخل هما طاهرتين» كذر ي ٌب ذا بقذد وبىب ، حال ك  هما ُاهرتين ىب ذ، ٌبب

ط  بذ  الصذ ر ىكذ ن االحعيذا "نهمـا فعلـت يج مل ا ؟ن ؟راد يكون  ؟ن  اه  ى  ُ ه ا االن  "
حيهذذذا  كذذذ اا وببضذذذها  االجعمذذذاالا وببذذذ  الصذذذ ر ىكذذذ ن االحعيذذذاط حيهذذذا  ذذذاالحعرا ا حهذذذم ىبملذذذ ن 

  االحعياطا  بم.
 طالب:..........

ذذذا  ال عذذذن ُرقذذذب  ذا رراد االجعمذذذاال لمذذذاذاج ال ذذذه ىسذذذع ي  االجعمذذذا الا ىسذذذع ي  رن ى ملمهذذذم اجعماعب
 وسيلة.

ال ف رسل  ليت رسالة في الجوالل ف جابـ ل ت ذلـلل فهـطالب: ؟ سن هللا  ليل لو  ل  ؟ا ُينلم زيد 
 هذا تع صر...؟ 

ه سعمت، ه ها ه  حلف رال ى خدر بقدا وحلذف رال ى  ذد ِّث بقذد شذ  الفذر  بيذ همج ٌذن حلذف رال ى ملمذ
  ىشج  حمع  لها حيه حمع  له هاج حي با حملمه بد 

 ".وا  سر   ليت ؟رسل ؟و  ليت فن ب" طالب:
 سعمت، ه ه.  

 طالب: ليست اادما في مس  اا.
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 حا ال اإلباٌة هاج 
 اللهم ن  ِّ وسلم عل  عددك.


